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Pregação escrita em 19/10/2005 
15h15min 
 

FUGINDO DAS ARMADILHAS DO INIMIGO 
 
 
Gênesis 3. 2-5 – “E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, 
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem ele 
tocareis para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis.  
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis 
como Deus, sabendo o bem e o mal”. 
 
�� O inimigo está sempre tentando nos destruir e ele usa de todos os subterfúgios; usa 

qualquer tipo de armadilha para nos apanhar.  
 
�� Uma das primeiras coisas que ele faz são �����������	
�	�����

�� Ele é o mestre da mentira, da influência – ele influencia para cairmos na tentação. 
 
�� Uma vez influenciados, infectados pelo vírus diabólico, não assumiram suas culpas.             

Gênesis 3. 12-13 “Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me 
deu da árvore, e comi. -  E disse o SENHOR Deus à mulher: Por que fizeste isto? E 
disse a mulher: A serpente me enganou, e eu comi”. 

 
�� Quantos servos de Deus não estão sendo infectados com promessas enganosas? Com 

falsos profetas e suas prefetadas? 
 
�� A cobiça está entrando em seus corações. 
 
�� A humanidade tem perdido o caminho da salvação por causa das promessas do mundo. 
 
Lembram-se de como ele tentou influenciar Jesus no deserto? 
Mateus 4. 1-11 “ENTÃO foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado 
pelo diabo. -  E, tendo jejuado quarenta dias e quarenta noites, depois teve fome; -  E, 
chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se 
tornem em pães. -  Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o 
homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. - Então o diabo o transportou à 
cidade santa, e colocou-o sobre o pináculo do templo, -  E disse-lhe: Se tu és o Filho de 
Deus, lança-te de aqui abaixo; porque está escrito: Que aos seus anjos dará ordens a teu 
respeito, E tomar-te-ão nas mãos, Para que nunca tropeces em alguma pedra. -  Disse-lhe 
Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. -  Novamente o transportou o 
diabo a um monte muito alto; e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. -  E 
disse-lhe: Tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. -  Então disse-lhe Jesus: Vai-te, 
Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. -  Então o 
diabo o deixou; e, eis que chegaram os anjos, e o serviam”. 
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�� O inimigo também distorce as escrituras para que a dúvida seja instalada no coração e 
em seguida a queda da pessoa seja assistida por ele. 

Mateus 4. 6-7 “E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo; porque está 
escrito: Que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, E tomar-te-ão nas mãos, Para que 
nunca tropeces em alguma pedra. -  Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o 
Senhor teu Deus”. 
 
- Não podemos nunca permitir que a duvida seja instalada em nosso coração. Por mais que 
venham as adversidades, as lutas, as desilusões, temos que ter em mente que Jesus é 
soberano sobre nossas vidas e que já nos deu a vitória lá na cruz do calvário. 
- Ele já nos fez a promessa e nos tornou mais que vencedores. 
- O Senhor é a nossa bandeira, nosso refúgio, nossa rocha. 
 
�� O inimigo traça planos astuciosos para nos destruir: 2 Coríntios 2. 10-11 “E a quem 
perdoardes alguma coisa, também eu; porque, o que eu também perdoei, se é que tenho 
perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo; para que não sejamos vencidos por 
Satanás; Porque não ignoramos os seus ardis”. 
 
- Quantos planos maquiavélicos o inimigo não tem traçado contra nós e o Senhor tem 
colocado por terra? 
- Muitas vezes ele levanta pessoas que estão do nosso lado para combater contra nós. 
- E até de dentro de nossa própria família ele arregimenta para nos constranger, para dizer 
que nosso cristianismo é de meia-tijela. 
 
��O inimigo se disfarça de anjo de luz para enganar: 2 Coríntios 11. 13-14 “Porque tais 

falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. -  E 
não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz”. 

 
- Existe um ditado no mundo que diz que nem tudo que reluz é ouro.  
- Não podemos nos impressionar com tudo que aparece a nossa frente ou que nos é 
apresentado como algo bom. 
- Existem caminhos que ao homem parecem caminhos certos, mas no final são caminhos de 
morte. 
- Precisamos resistir ao mal, não podemos ceder um milímetro sequer, pois está em jogo a 
nossa salvação.  
- Cairmos na tentação é abrir um perigoso portal que nos impede de alcançar a Glória de 
Deus. Isso nos impede de participarmos do arrebatamento e de estarmos frente a frente com 
Jesus, vê-lo como ele é. 
- É preciso adquirirmos maturidade espiritual para escaparmos das ardis armadilhas do 
inimigo. 
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MAS COMO ADQUIRIR MATURIDADE ESPIRITUAL? 
 

1- Devemos rejeitar as coisas infantis – 1 Coríntios 13. 11 “Quando eu era menino, 
falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas, logo que 
cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino”. 

2- Devemos perseguir o ideal cristão – Efésios 4. 12-15 “Querendo o 
aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para edificação do corpo de 
Cristo; -  Até que todos cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de 
Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, -  Para que não 
sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, 
pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. -  Antes, 
seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 

3- Devemos cultivar o ideal cristão – 1 Coríntios 14. 20 “Irmãos, não sejais meninos 
no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento”. 

4- Devemos vencer a tentação – 1 João 2. 15-17 “Não ameis o mundo, nem o que no 
mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. -  Porque tudo o 
que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a 
soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. -  E o mundo passa, e a sua 
concupiscência; mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre”. 


